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Edward Gierek

na Konferencji PZPR

w Katowicach

Z udziałem I sekretarza KC
PZPR EDWARDA GIERKA roz
poczęła się dziś w Katowicach
XV' Wojewódzka Konferencja
Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR.

Obrady rozpoczynają nowy etap
kampanii sprawozdawczo-wy
borczej PZPR.

Krakowskie Zakłady Teletech
niczne „TELKOM-TELOS” pro
dukują urządzenia telekomuni
kacyjne specjalistycznego zasto
sowania, przeznaczone dla okrę-
townictwa, górnictwa oraz apa
raty łączności wewnętrznej. No
wością ubiegłego roku był apa
rat telefoniczny ZAS, mający
zastosowanie w zakładach pracy,
rozszerza on możliwości połączeń
między abonamentami. Najnow
sza produkcja zakładów cha
rakteryzuje się systematycznym
unowocześnianiem wyrobów
'przez wprowadzenie elektroniki.

CAF — Sochor
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Pomyślny lot
H

„Sa!uta-6“ i 2 „Sojuzów
Pomyślnie odbywa się lot kos

micznego zespołu, złożonego ze

stacji orbitalnej „Salut-6” oraz

statków „Sojuz-26” i „27”. Dzień

roboczy czwórki kosmonautów

Jurija Romanienki, Gieorgija
Grećzki, Władimira Dżanibeko-
wa i Olega Makarowa obejmuje:
badania medyczne i biologiczne,
profilaktyczną kontrolę i korek-

tury poszczególnych systemów
pokładowych stacji oraz obu

statków, wykonywanie zdjęć fil
mowych i reportaże telewizyjne.

PABYt

Dzisiaj w Paryżu odbędzie się
uroczystość odsłonięcia pomnika
ku czci Polaków, którzy brali u-

dział w obronie i wyzwalaniu
Frahcji
Pomnik

punkcie
placu
wieży Eiffla. Warto przypom
nieć, że kamień węgielny pod
pomnik ku czci polskich komba
tantów', położył w czerwcu 1975
roku prezydent Republiki Fran
cuskiej Valery Giscard d’Estaing,
bezpośrednio przed swą oficjalną
wizytą w Polsce.

Pomnik ku czci polskich kom
batantów przedstawia zwycięską
Nike podtrzymującą umierające
go bohatera. Makietę pomnika
oglądał we wrześniu ub. roku

podczas swej oficjalnej wizyty
we Francji I sekretarz KC PZPR

w latach
ten stanie w

francuskiej
Warszawy,

1939—1945.

centralnym
stolicy, na

naprzeciw

Edward Gierek, a także prezy
dent Republiki Francuskiej V a-

lery Giscar* d’Estaing.
Warto przypomnieć, że w o-

bronie Francji, w kampanii 1940
roku uczestniczyło blisko 100 tys.
żołnierzy polskich m in. z 1 Dy
wizji Grenadierów, 2 Dywizji
Strzelców Pieszych i Samodziel
nej Brygady Strzelców Podha
lańskich. Kilkadziesiąt tysięcy
Polaków walczyło, w szeregach
francuskiego Ruchu Oporu, m. in.
w departamentach Nord i Pas-

de-Calais, w masywie Vercors, w

okolicach Albi, w Masywie Cen
tralnym oraz paśmie Wogezów.

wyzwalała
in. pod Fa-

Polska Dy-

Latem 1944 roku

Francję bijąc się m.

1

odsłonięcia
kombatantów

Wiadomo, że samochody firmy Jtołs Foyer są najdroższymi samo
chodami świata — nawet ten model z roku 1S73 osiągnął kwotę
50.C09 dolarów. CAF-UPI

ląise i Chambois,
wizja Pancerna.

W przededniu
pomnika polskich
ukazała się staraniem Rady O-

chrony Pomników Walki i Mę
czeństwa obszerna praca Urszuli

Kozierowskiej „Oni zginęli za

Francję” — wydana w języku pol
skim i francuskim, Zawiera ona

informacje o polskich pomni
kach i cmentarzach z okresu Ii

wojny światowej m. in. w Lan-

gannerie-Urville, Chambois, Die-
uze i V illard-de-Lans.

Najgorzej ubrane...
WASZYNGTON

W Los Angeles opublikowano
Już po raz 18 rzędu doroczną li
stę najgorzej ubranych kobiet
świata, skompletowaną przez hol
lywoodzką firmę krawiecką Bla-

ckwell, znaną z bardzo krytycz
nych ocen. „Honorową” dziesiąt-
tkę otwiera Farrah Fawcett-Ma-

jors, aktorka występująca głów
nie w telewizji. W uzasadnieniu

werdyktu podano, że „krój jej u-

biorów mógłby być na dobrą
sprawę nawet przyczyną trzęsie
nia ziemi”. Na drugim miejscu
znalazła się młodzieżowa piosen
karka w stylu rock, Linda Ron-

stadt, której
wrażenie, jakby
prędce, podczas
czekiwania na

rową dziesiątkę
da tenisa Christ
wszą dama Kanady, M. Trudeau.
„Dożywotnio” na tej czarnej li
ście umieszczono aktorki: Eliza
beth Taylor, Zsa Zsa Gabor. Bar-

brę Streisand i Raeąuel Welch.

„odzież sprawia
była kupiona na-

5-minutowego o-

aulobus”. Pobo-

zamykają gwiaz-
Eyert i była pier-

0 dalszą konsekwentną realizację programu
wyższej jakości życia i pracy naiwu, o dalsze

pogłębienie demokracji socjalistycznej
(OMÓWIENIE)

LUTEGO ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO RAD NARODO
WYCH STOPNIA PODSTAWOWEGO. Wybierać będzie
my naszych przedstawicieli do terenowych organów
władzy państwowej — podstawowych organów samo
rządu społecznego w gminach, miastach i dzielnicach.

W obliczu wyborów — doniosłego aktu urzeczywistniania idei

ludowładztwa — PZPR, ZSL, SD oraz związki zawodowe, or
ganizacje młodzieżowe, kobiece, kombatanckie, spółdzielcze i

rolnicze, społeczno-zawodowe i kulturalne, stowarzyszenia
katolickie — wszystkie siły społeczne skupione w FJN —

przedstawiają obywatelom PRL — wspólne stanowisko w

podstawowych sprawach państwa i narodu.
Dwa lata temu program VII Zjazdu stał się podstawą platfor

my wyborczej FJN w wyborach do Sejmu i wojewódzkich
rad narodowych. Jego urzeczywistnienie — mimo zmiany
warunków zewnętrznych i wewnętrznych — przyniosło dal
szy postęp społeczno-gospodarczy. Tą drogą eheemy kroczyć
nadal, przyjmując za platformę polityczną w nadchodzących
wyborach decyzje II Krajowej Konferencji PZPR

PROGRAM
BUDOWY ROZWINIĘTEGO SPOŁECZEŃ

STWA SOCJALISTYCZNEGO ZAKŁADA dalsze doskona
lenie mechanizmu sprawowania władzy przez lud pracu

jący. Z tego też względu wielką wagę przywiązujemy do

sprawnego funkcjonowania instytucji demokracji socjalistycz
nej, służących wyrażaniu woli ludzi pracy miast i wsi.

Doniosłe znaczenie ma zwłaszcza dalsze umacnianie przed
stawicielskich organów władzy państwowej, stopnia podsta
wowego, które decydują o wielu sprawach związanych z co
dziennym życiem ludzi pracy.

Wszyscy oczekujemy, że podstawowe ogniwa władzy i admi
nistracja podejmą bardziej efektywnie problemy zagospodaro
wania przestrzennego, wykorzystania zasobów lokalnych,
organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej i miesz
kaniowej, handlu i usług, komunikacji, ochrony zdrowia,
oświaty i wychowania, kultury i wypoczynku, ochrony śro
dowiska naturalnego.

Szczególnej wagi zadania stoją przed gminnymi radami na
rodowymi, zwłaszcza w zakresie racjonalnego wykorzystania
ziemi, wzrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej, rozwoju ho
dowli i innych zadań wynikających z przeglądów gmin.
W DALSZYM CIĄGU UMACNIAĆ BĘDZIEMY POZYCJĘ

RAD NARODOWYCH, rozszerzając ich funkcje uchwa
łodawcze, kontrolne i koordynacyjne Rozszerzone zo

staną kompetencje rad w zakresie gospodarowania środkami

budżetowymi, kierowania gospodarką rolną, spółdzielczością
pracy i przemysłem terenowym, w budownictwie drogowym,

(Dokończenie na str. 2)

1 sobotę losowanie

finałów „Itaslial 78

Cały sportowy świat żyje so
botnim losowaniem piłkar
skich Mistrzostw Świata w

Buenos Aires. Bardzo starannie

przygotowała się do tego wy
darzenia Polska Telewizja. Do

Argentyny wyjechał specjalny
wysłannik TV. W sobotę 14 bm.

piłkarski program rozpocznie się
w I programie TV o godzinie
21.55. O 22.00 naszego czasu roz
pocznie się uroczyste losowanie.

Eutuzjaści piłkarstwa w Pol
sce, będą mogli dzięki TV nie

tylko obejrzeć transmisje z lo
sowania, ale wysłuchają także

zebranych w studio fachowców.
Ponadto telewizja ma łączyć się
ze stolicami tych państw, któ
rych piłkarze walczyć będą z

Polakami w eliminacjach. Pla
nowane jest także wysłuchanie
ópinii i odgłosów z innych stolic.

Odbędzie się także losowanie na
gród dla uczestników’ konkursu

TV, którzy prawidłowo wytypo •

wali polską grupę.
W czwartek opuścili Warsza

wę wysłannicy PZPN, którzy u-

dali się do Buenos Aires na lo
sowanie. Są nimi: trener-selek-

cjoner Jacek Gmoch oraz sekre
tarz generalny PZPN Zygmunt
Bulli. Przedstawiciele naszego
kraju będą obserwatorami loso
wania i bezpośrednio . po nim

przystąpią do sw.ej zasadniczej
pracy. A spraw do załatwienia

będzie bardzo dużo. Trzeba prze
de wszystkim w zależności od

wyników losowania zarezćrwo-

wać kwatery, rozwiązać sprawy

wyżywieniowe, znalezć pomiesz
czenia na sprzęt i liczne materia
ły propagandowe, a wśród nich
album-folder o polskim piłkar-
stwie przygotowany do druku

przez wydawnictwo PA ' Inter
press Przedstawiciele PZPN za
brali też pakiet postulatów, le
karzy, szkoleniowców, a także

dziennikarzy, którzy chcieliby
być ■jak najbliżej naszej ekipy.

(O kryteriach losowania fina
łów „Mundial 73” piszemy
str. 4).

z pawim

do

rządowego
kulturalnej

Rumunią,
rozszerzenie

krakow-
roku 1923

PREMIER ZSRR — A. Kosy
gin przeprowadził w czwartek
na Kremlu rozmowy z prezy
dentem Algierii — H. Bume-
dienem. Podkreślono obustron
ne dążenie do umacniania i

współpracy.
W KAIRZE trwają obrady

egipsko-izraelskiej komisji woj
skowej. Odbywają się one przy
drzwiach zamkniętych. Wczo
raj przedmiotem rozmów była
sprawa utworzenia stref zde-
militaryzowanych i buforowych
na Półwyspie Synajskim.

SEKRETARZ generalny ONZ
— K. Waldheim odmówił udzia-

łu w rozmowach egipsko-izra
elskich, rozpoczynających się
za kilka dni w Jerozolimie w

ramach wspólnej komisji poli
tycznej.

W BUKARESZCIE podpisany
został protokół na lata 1978—80
do wieloletniego
planu współpracy
między. Polską a

Przewiduje on

wzajemnych kontaktów kultu
ralnych.

BRYTYJSCY strażacy przyję
li proponowaną im 10-procen-
tową podwyżkę płac i zgodzili
się zakończyć trwający od 9 ty
godni strajk. Do pracy przy
stąpią od poniedziałku.

Ciepłe australijskie lato sprzyja sportom żeglarskim.
CAF — AP — telefoto

Galeria malarstwa polskiego
Huta im. Lenina

Wydarzenia lat 1923 i 1936
najbliższą niedzielę (tj. 15

przygotowaliśmy bardzo

ciekawy program imprez w ra
mach akcji ZDOBYWAMY OD
ZNAKĘ PRZYJACIELA KRA
KOWA. Oto. jak on się przed
stawia:

0 Odznaka brązowa — GA
LERIA MALARSTWA POL
SKIEGO W SUKIENNICACH
— zbiórka między godziną 11.90
a 12.00 koło Wieży Ratuszowej
na Rynku Głównym. Podczas

spacerów przez sale Muzeum

Narodowego w Sukiennicach

poznamy historię malarstwa

polskiego od końca XVIII

początku XX wieku.
• Odznaka srebrna — dwa

tematy: 1) HUTA IM. LENINA,
2) MALARSTWO PIOTRA MI
CHAŁOWSKIEGO — osoby,
które wykupiły miejscówki do

Huty im. Lenina, zbierają się
o godz. 8.30 na ul. Asnyka; po
zostali uczestnicy naszej akcji,
którzy zdobywają odznakę
Przyjaciela Krakowa w stopniu
srebrnym, zbierają się między
godziną 12.00 a 12.30 koło Wieży
Ratuszowej na Rynku Głów
nym.

Odznaka złota — WYDA
RZENIA LAT 1923 I 1936 —

zbiórka między godziną 10.00 a

10.30 kolo Wieży Ratuszowej na

Rynku Głównym. Podczas spa
cerów cio wiemy się o rewolucyj-

nych wystąpieniach
skiego proletariatu w

i 1936.
Odznaka złota

piórem — odczyt prof. dr Woj
ciecha Bartla pt. „Ustrój miej
ski Krakowa w epoce feudal
nej” — zbiórka o godz. 10.30 w

sali konferenoyjnej Domu Tu
rysty PTTK, wejście od ul. Bit
wy pod Lenino.

CWAGA: Osoby, które wezmą
udział w Zlocie „Szlakami wy
zwolenia Krakowa” (szczegóły
podaliśmy we wczorajszym nu
merze na str. 6), otrzymają kar
nety upoważniające do. zdobycia
Odznaki Przyjaciela Krakowa.

Wszystkich Czytelników . ser
decznie zapraszamy do udziału
w wycieczkach
ramach akcji
ODZNAKĘ
KRAKOWA.

urządzanych w

ZDOBYWAMY
PRZYJACIELA

sobie amerykańskiTak wyobraża
projektant Goeffrey Beenę modę
na przyszłe lato. Będzie ona wy-

(KAS) I godna i „na luzie’’. CAF-AP

Moda prababek

i
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.
Zachmurzenie duże. Rano

zamglenia i miejscami mgły.
W ciągu dnia opady desz
czu lub deszczu ze śnie

giem. Wiatry południowo-za
chodnie i zachodnie 3—6 m sek.

Temperatura dniem plus 1—4,
nocąodplus2do8st.C. i'

PARYŻ

W1978r.takjakiw1977,o-
bowiązuje w Paryżu nadal styl
retro. Z przeszłości należy więc
czerpać inspiracje, zwłaszcza do
bierając akcesoria. Niektóre

przedmioty, wydawałoby się
bezużyteczne, mogą nagle na
brać szlifu nowości. Na przykład
— okulary zasadniczo bez opra
wy, po prostu zauszniki i mo
stek nad nosem. Oprawkę taką
można dostać w Paryżu za

„skromne” 270 franków plus ce
na szkieł; kołnierzyki: karbo
wane, styl rok 1900, żaboty ząb
kowane a la muszkieter, wkłada

się na wełniany pulower lub

na atłasową bluzkę; bukieciki:
nie więdną nigdy, zrobione z

krepiny, jedwabiu, suszonych
kwiatów czy ziół.

Bardzo ważne: coraz modniej
sze staja, się kapelusze-meloniki
w stylu bankierów z city. Dzie
wczyny noszą je na zaplecio
nych do tylu włosach. Nadal u-

trzymują się kaszkiety, przewa
żnie z lodenu lub aksamitu, któ
re tej zimy wyparły nawet cza
peczki narciarskie.

A tak naprawdę, w Paryżu no
si się dosłownie wszystko, głowa'
natomiast pozostaje często nie

nakryta, czemu sprzyja dość cie
pła aura
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Deklaracja wyborcza FJN
(Bakeńeggnie s« str. 1)

w gespe^*jww»aiu Łgzebajsai praey. Nadal rozszerzać będaia-
my praktykę konsułtgeji ępołoeznej zraierzająe do tego, aby
najważniejsze dla gminy i miasta decyzje podejmowane były
po tapeznaKiu się z opinią i propozycjami ludności. Umacniać

będziemy instytucję kontroli społecznej.
Rozszerzać będziemy bezpośredni udział ludzi pracy w za

rządzaniu, doskonaląc funkcjonowanie instytucji demokracji
bezpośredniej. Dlatego też umacniać będziemy pozyeję sa
morządu robotniczego.

Twerzyć będziemy coraz lepsze warunki dla rozwoju samo
rządu mieszkańców’ miast. Uczynimy wszystko, co niezbędne,
aby samorząd wiejski torował drogą postępowi na wsi pol
skiej. Zmierzamy do tego, żeby samorząd- mieszkańców miast
i samorząd wiejski stały się najszerszą bazą społeczną rad

narodowych Umacniać będziemy więzi rad z samorządem,
widząc w tym gwarancję pomyślnej realizacji ich funkcji
przedstawicielskich i organizatorskich.

OCJALISTYĆZNĄ POLSKĘ BUDUJE CAŁY NARÓD.
Głównym źródłem wszystkich naszych osiągnięć i siły jest
jedność stanowiska Polaków w najważniejszych sprawach

Ojczyzny i w pracy dla jej pomyślności. Wszyscy mają równe

prawa, od wszystkich Ojczyzna wymaga rzetelnego wypełnia
nia obowiązków’.

Konstytucja zapewnia obywatelom -wolność sumienia i wy
znania Na fundamencie tolerancji wynikającym z najlep
szych polskich tradycji opierają się i będą się opierać ,w na
szym kraju stosunki między ludźmi o różnych światopoglą
dach oraz ich współdziałanie w życiu publicznym. Umacniać
będziemy warunki dla dobrych stosunków między państwem
i Kościołem. Socjalistyczna Polska pamięta o wkładzie Kościo
ła Rzymskokatolickiego w utrzymanie polskich wartości na
rodowych i dziedzictwa kulturalnego, szanuje i docenia troskę
Kościoła o sprawy narodu oraz uważa za niezbędny udział
katolików i ludzi innych wyznań w ogólnarodowym dziele

rozwoju kraju.
Spoiwem, które zespala nasze społeczeństwo, jest patrio

tyzm, wywodzący się ze szczytnej naszej historii, z doświad
czeń bohaterskich walk o wyzwolenie narodowe i społeczne, z

wysiłku odbudowy, z satysfakcji budowania socjalistycznej
Ojczyzny. Niechaj twórczym wyrazem patriotyzmu będzie
Wierna służba Polsce, aktywna postawa obywatelska — rze
telna i wydajna praca na polu gospodarki, nauki i kultury
narodowej, troską o wspólne nasze dobro, duma z osiągnięć
socjalistycznej Ojczyzny i gotowość obrony jej interesów.

KRAJOWA KONFERENCJA PZPR WYTYCZYŁA ZA
DANIA NA KOŃCOWE LATA OBECNEJ DEKADY.
Front Jedności Narodu, wszystkie tworzące go siły,

prsyjmują te wytyczne za swój program działania.
W odpowiedzi n* rezolucję II Krajowej Konferencji PZPR

w sprawie wyborów wzywamy Wszystkich Polaków — par
tyjnych i bezpartyjnych, ludzi wszystkich pokoleń i zawodów
— ćo udzielenia poparcia naszemu wspólnemu programowi.
Niech każdy na swoim stanowisku pracy, w swojej wsi, w'
mieście i osiedlu uczyni wszystko dla jego pomyślnej reali
zacji.

Powszechnym udziałem w wyborach zamanifestujemy na
sze poparcie dl* programu Frontu Jedności Narodu!

Najważniejsze zadania

woj. tarnowskiego

po II Krajowej

Konferencji PZPR

W Tarnowie odbyła się wczo
raj narada aktywu społeczno-
gospodarczego województwa, na

której omówiono węzłowe zada
nia w pracy partyjnej, polity
cznej i społeczno-gospodarczej
wynikające z postanowień II

Krajowej Konferencji PZPR.

Przebieg Konferencji oraz naj
istotniejsze treści uchwalonych
rezolucji omówił I sekretarz KW
PZPR Stanisław Gębala, pod
kreślając że obecnie najpilniej
szym zadaniem aktywu jest do
tarcie z wnioskami wypływają
cymi z Konferencji dó wszyst
kich członków społeczeństwa.

W czasie obrad podkreślono m.

in. potrzebę wzmożonej troski o

sprawy socjalne społeczeństwa, o

rozwój budownictwa mieszka
niowego i podniesienie produkcji
rynkowej, W rolnictwie za naj
ważniejsze zadanie uznano od
budowę stanu pogłowia trzody.

W czasie narady omówiono ró
wnież główne założenia planu
rozwoju społeczno-gospodarczego
na rok bieżący, przedstawione
przez przewodniczącego Woj. Ko
misji Planowania — M. Chudzi
ka, a także organizacyjny prze
bieg ostątaięj f»?y kampanii wy.
boreżej, o ezym mówił sekretarz
KW PZPR SI, Now»k.

Cenne odkrvcie
«/

w kamienicy
Hetmańskiej

IFeserąj ujawniani' zostały w

Śeiąnie sali tzw. . Ryeerskięj na

I piętrze remontowanej kamie
nicy Hetmańskiej przy. Rynku
Głównym 17 .— nie znane dotąd
detale gotyckiej ornamentyki.
©ĄSłónięte dwie gotyckie wnęki
połączone zwornikiem. Jest to

rzeźba głowy brodatego mężczy
zny. Odkryeie ma szczególny
walśr z uwagi na to, iż z okresu

śyedaiewieeza niewiele świec
kich rzeźb dochowało się do na
szych czasów. Rzeźb* swą formą
przypomina XIV-wieezne rzeź
by, które Znajdują się piętro ni
żej w b. lokalu „Desy”, Ujaw
niane relikty przeszłości uświet
nią wnętrze restauracji „Wie-
rsjmek”.

Ha warsztacie

polskich twórców
Na. pytanie — ną£ pracują,

■©•d^y/iadzieli dziennikarzi

Igor Newerly: W ,, Czytelnika”
zl©żytem książkę Ja-

nusiowń KorczAkówi ..Rozmóo w

sądzie piątego sierpnia”. W ep-c-
więści tej, ukazującej osobowość i

system wychowawczy Korczaka,
wykorzystałem wiele wspomnień
osobistych.

StAaislaw Wśrteeki: W . związku
z objęciem od i stycznia, kierow
nictwa Wielkiej Orkiestry SymJó-
nićzhej Polskleg-b &a.dia i TV,
wszystkie moje plany związane są
z tym. zespołem. Aby móc poświę
cić więcej czasu orkiestrze, zrezy
gnowałem nawet z niektórych
wcześniejszych zobowiązań.

Stanisław Wełil: Skończyłem
pracę nad telewizyjną adaptacją
„Y/yęhow&nki”, rzadko grywanej
Sztuki A. Fredry. W planach mam

fenową adaptację jednego z utwo
rów literackich, powstałych w 2fi-

lęoiu międzywojennym. Sądzę, że

znajomość epoki predestynuje
mnie do tego rodzaju realizacji.

Henryk Bąk: Biorę udział w fil
mie ,,I będzie miał dom” w reży
serii Ewy i Czesławą Petęlskich.
Gram w nim rolę kanadyjskiego
farmera, z pochodzenia Polaka. W
Teatrze Na Woli występuję w sztuce

Ą. ©aimana ,,Protokół siewnego
zebrania”.

Spotkanie H. Jabłońskiego
z korpusem (fypiomatwmim

12 bm. odbyło się tradycyjne
spotkanie przewodniczącego Ra
dy Państwa Henryka Jabłoń
skiego z szefami przedstawi
cielstw dyplomatycznych akre
dytowanych w Polste.

W spotkaniu uczestniczyli: E.
Babiueli, R. Frełek, T. W . Młyń
czak, Z. Tomal, L. Cegielski i E.

Wojtaszek.
Zwracając się do dyplomatów

Henryk jabłoński powiedział, ze

miniony rok wniósł wiele pozy
tywnych elementów do rozwoju
pokojowej współpracy państw i
narodów. PrzeWoclnicza.cy Rady
Państwa podkreślił, że Polska w

sojuszu ze Związkiem Radziec
kim i innymi krajami socjalisty
cznymi, rozwijając współpracę

Piotr Jaroszewicz zwiedził

wystawę osiągnięć
polskiej mikroelektroniki

12 bm. prezes Rady Ministrów
— Piotr Jaroszewicz zwiedził

zorganizowaną w Warszawie

wystawę polskiej mikroelektro
niki, która prezentuje poważny
dorobek przemysłu elektronicz
nego i zaplecza naukowo-badaw
czego w realizacji programu e-

lektronizacji naszej gospodarki.
--------------- ----- -r--- ------------- ----------------------------------------

Może jednak turyści nie zadepczą Tatr

Zakopane się zmienia
Ostatnie obserwacje ruchu tu

rystycznego pod Tatrami wyka
zują Jednocześnie,'że w najwięk
szym polskim ośrodku wypo
czynkowym ubywa gości. Jeszcze
nie tak dawno, w 1975 roku

przerażała nas świadomość, że

Zakopane nawiedziło w ciągu

Gitara elektryczna
lepsza od wszelkich trutek

WASZYNGTON

51-letni. gitarzysta amerykań
ski, Bob Brown, inwalida po
chorobie Heinego-Medina, który
w 1965 r. wycofał się z czynnego
życia, przypadkowo dokonał wy
nalazku, który przyniósł mu mi
lionową fortunę. Manipulując
przewodami od gitary elektrycz
nej w swym garażu przed 6 laty
stwierdził, ze w pewnej chwili

znajdujące się tam szczury roz
biegły się w panice. Brown usta
lił, że z gitary wydobywały, się
ultradźwięki o wyjątkowo ■wy
sokiej częstotliwości, sięgającej
nawet miliona cykli na sekundę.
Dia ucha ludzkiego słyszalne są
dźwięki w granicach do 20 tys.
cykli. Brown wyciągnął z tęga
wniosek, że nie docierające do u-

eha ludzkiego ultradźwięki pod
czas występów zespołów beato
wych działają jednak na pod
świadomość słuchaczy i są przy
czyną tak częstej ekscytacji.

i

cosłyćhac—
Carl Rubin, sędzia federal

ny z amerykańskiego stanu

Ohio, orzekł, że studentki
mają prawo uczestniczyć ra
zem, z kolegami w meczach
piłkarskich i innych sporto
wych- grach zespołowych, u-

znanych za „kontaktowe”, i
Sędzia stwierdził, że przepisy !
zabraniające dziewczętom u- }
działu w t-egn rodzaju zawo- j
dach stanowią pogwałcenie <

konstytucji VSA, a konkret- {
nie jej 14 poprawki, zakazu- i
jącej dyskryminacji płci. |

Na podstawi* doświadczenia
skonstruował ó-n specjalny prze
nośny aparat do odstraszania
szczurów. Wyprodukowano juz.
18 tys. sztuk tego urządzenia. A-

parat okazał się niezawodny ró
wnież w stosunku do myszy. U-

śmierca także karaluchy, poraża
nawet mrówki; skuteczni^ tępi
pchły. Produkcją zajmuje się
własne przedsiębiorstwo Browna

„Amigo Ecology Corp”, którego
dochód w ub. roku wyniósł pół
tora miliona dolarów.

Nagroda „Poezji44
dla J. B. Ożoga

Miesięcznik „Poezja” przyznał
swoją doroczną nagrodę za sezon

wydawniczy 1377 Janowi Bole
sławowi Dżegewi, za wydane
przez LSW dwutomowe „Poezje
zebrane’.

Ofiary zatrucia butanem

w szpitalu w Buenos Aires
Jak dowiaduje się FAP — dwaj

polscy uczeni, członkowie wypra
wy antarktycznej, którzy na wy
spie King George w trakcie badań

terenowych ulegli zatruciu techni
cznym butanem podczas noclegu —

przetransportowani zostali do szpi
tala w Buenos Aires. Prot. Krzy
sztof Birkenmajer czuje się już
lepiej; nastąpiła też pewna popra
wa stanu doc. Stanisława Barano
wskiego.

Kronika wypadków
• Weaoraj wieczorem na ul. Za

kopiańskiej samochód marki „ąu-
tosan” potrącił Jana Wędela (1. 25,
zam. Chruszezyna Mała 4?), któ
ry w sianie nietrzeźwym wtargnął
na jezdnię. W wyniku wypadku
poniósł on śmierć na miejscu.

• Również wczoraj w czasie

przetaczania wagonów' przy ul.

Portowej potrącony został przez
jeden z wagonów Henryk Kumała

(1. 48, zam. Kraków, ul. Grzegó
rzecka 131 b). W wyniku wypadku
doznał on obcięcia palców prawej
nogi. Poszkodow any się ,

w stanie nietrzeźwym. I

I

ze wszystkimi miłującymi pokój
państwami, nadal wnosić będzie
w?kład w rozwiązywanie ogólno
europejskich i światowych pro
blemów. H. Jabłoński złożył am
basadorom najlepsze życzenia
noworoczne dla najwyższych
władz reprezentowanych przez
nich krajów, życzenia pokoju i

szczęścia dla ich narodów.

Przemawiał następnie dziekan

korpusu dyplomatycznego, am
basador ZSRR w Polsce Stani
sław Piłotowicz, który przekazał
narodowi polskiemu i jego przy
wódcom życzenia pomyślnej rea
lizacji wytyczonych planów.

Podziękowanie
Edwarda Gierka

Frontowi Jedności

Przedstawicielom społeczeń
stwa polskiego, ludziom pra
cy, członkom partii i bezpar
tyjnym, stronnictwom polity
cznym,
Narodu, organizacjom społe
cznym
przedstawicielom Wojska Pol
skiego, ZBoWiD-u, związkom
zawodowym i. stowarzysze
niom twórczym, organiza
cjom spółdzielczym, przedsta
wicielom świata kultury i

nauki, instytucjom i zakła
dom pracy oraz osobom pry
watnym, od których otrzy
małem życzenia z okazji uro
dzin składam serdeczne po
dziękowania.

EDWARD GIEREK

i młodzieżowym,

Zasady eksportu
technologii
nuklearnej

WIEDEŃ, WASZYNGTON

15 państw' członkowskich

Londyńskiego Klubu Eksportu,
rów Nuklearnych, w tym ZSKS.,
USA, W. Brytania, Francja j
Polska, przekazały 1 bm. Mię.
dzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (MAEA) oficjalne tek,
sty podstawowych zasad, który,
mi zamierzają się kierować prr,
realizacji umów o wywozie ny,
terialów rozszczepialnych oraz,

urządzeń i technologii jądrowej
Zasady te zmierzają do zaostrzę,
nia kontroli nad eksportem nu.

klearnym, a tym samym
wzmocnienia reżimu nierozprze.
strzeniania broni jądrowej,

W czwartek departament stj.
nu USA podał do wiadomości, je
porozumienie w tej sprawie o.

siągnięto w w yniku bez mała 3.
letnich rokowań, jakie prowa.
dzone były w Londynie. Uzgoj,
niono, iż materiały, urządzenia j
technologia nuklearna mogą hyf
sprzedawane dopiero w tedy, gsly
rząd kraju kupującego złoży
rządowi kraju sprzedającego za.

pewmienie, że dostarczone matę,
riały, urządzenia i technologia
nie będą wykorzystywane Ua

produkcji broni czy też urządzeń
do wybuchów atomowych nie.
zależnie od przeznaczenia, jakie
mu wybuchy te miałyby służye,
oraz że zakupione materiały, u-

rządzenia i technologia znajdę
się pod nadzorem i kontrolą
międzynarodową.

Ustalenie tych zasad jest waż,
nym krokiem w dziedzinie u,
mocnienia międzynarodow’ega
bezpieczeństwa.

jednego roku 3.200 tys. gości.
Rok później ilość ta jednak była
już tylko minimalnie większa i
to tylko o turystów jednodnio
wych. A oto, jak wykazały obli
czenia, w minionym 1977 roku

Zakopane miało tylko 2.700 tys.
gości.

A więc ruch turystyczny pod
Tatrami maleje i to zdecydowa
nie. Dlaczego? Trudno teraz na

to odpowiedzieć, Niewątpliwie
więcej jeździmy za granicą. Ale

jest również , inny aspekt tej
sprawy, zmienia się typ turysty-
wćzasoW'ięża. GośŁie ' Żakopanego
są oszczędniejsi. Mniej Wydają
pieniędzy na lokale i rozrywki
przy muzyce. Często natomiast
sami sobie gotują śniadania i ko
lacje, a . tylko na obiady chodzą
do domów wczasowych lub tań
szych restauracji czy jadłodajni.
Dlatego też w minionym roku

zakopiańska gastronomia miała

kłopoty z wykonaniem planu.
Co więcej, zmianie ulega okres

przyjeżdżania do Zakopanego.
Mimo spadku ilości gości w cią
gu całego roku, zwiększa się
ruch w takich miesiącach, jak
luty, marzec, kwiecień, wrze
sień, a nawet listopad. Obserwu
je się natomiast spadek ruehu

turystycznego w lipcu i sierpniu.
Te zmiany zmuszają do zasta

nowienia nad niektórymi kon
cepcjami rozbudowy usług w

Zakopanem. Miasto potrzebuje
dis. swych gośei barów mlecz
nych, tanich restauracji, barów

szybkiej obsługi, a nie drogich
restauracji. Potrzebuje również
debrze zaopatrzonych
sklepów żywnościowych.

(A. Rak)

dużych

§.fP-

Stanisław Binkowski
artysta malarz

najdroższy Mąż i Ojciec, po
długiej i ciężkiej chorobie
zmarł w Krakowie dnia 7

tycznia 1575 roku, w wie
ku 78 lat.

Pogrzeb odbędzie się we

wtorek 17 stycznia, o ga
dzinie 11 na cmentarzu Ra
kowickim.

ŻONA, SYN i RODZINA

Z głębekim żalem zawiadamiamy,
że w dniu S stycznia 1978 rekn, zmarł

Józef Słaby
długoletni, zasłużony praeswmik Administracji naszego
Szpitala, który 8» lat swego pracowitego życia poświęcił

pracy dla debra chorych.
RODZINIE Zmarłego składamy wyrazy serdecznego

współczucia.
DYREKCJA,
RADA ZAKŁADOWA, KZ PZPR i PRACOWNICY
KRAKOWSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPI
TALA DR ANKI w KRAKOWIE

BnwaoiMnHMMMMMMlIMMMNWWRUłllMMHI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia
1978 roku zmarł w Krakowie

tow. Józef NAGÓRZAŃSKI
członek Komitetu Krakowskiego PZPR, wiceprzewodni
czący Krakowskiego Komitetu FJN, zasłużony działacz
ruehu robotniczego i rad narodowymi, organizator życia
społeczno-gospodarczego w regionie krakowskim, b. za
stępca członka KC i b. członek Egzekutywy KW PZPR,
b. poseł ha Sejm PRL, b. przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Narodowej i Wojewódzkiego Komitetu FJN w Kra
kowie, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy 1 i II klasy,
Krzyżem Komandorskim Orderu- Odrodzenia Polski z

Gwiązdą ęraz wieloma Jiyiynii..wysokimi viderami i od
znaczeniami państwowymi.

W Zmarłym krakowska wojewódzka organizacja partyj
na i społeczeństwo ziemi krakowskiej tracą Człowieka

szlachetnego, wielkiego serca i czynu, komunistę bezgra
nicznie oddanego sprawie ludzi pracy i socjalizmu.

Cześć Jego pamięci!
KOMITET KRAKOWSKI

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTU ROBOTNICZEJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia
1978 roku zmarł

tow. Józef NAGÓRZAŃSKI
długoletni, zasłużony działacz rad narodowych, poseł na

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez okres pię
ciu kadencji, wieloletni zastępca członka Komitetu Cen
tralnego PZPR oraz członek Egzekutywy b. Komitetu Woje
wódzkiego PZPR w Krakowie, członek Plenum Komitetu

Krakowskiego PZPR, przewodniczący byłego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w latach
1955—1972, radny Rady Narodowej Miasta Krakowa, były
przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu FJN w Kra
kowie, wiceprzewodniczący Krakowskiego Komitetu FJN.

Za swoje zasługi odznaczony został najwyższymi odzna
czeniami państwowymi i resortowymi, między inny mi Or
derem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Komandor
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, złotymi odzna
kami „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” i „Za Pracę
Społeczną dla Miasta Krakowa” i wieloma innymi.

W Zmarłym tracimy jednego z czołowych i najbardziej
znanych działaczy regionu krakowskiego, żarliwego i nie
strudzonego w działaniu na rzecz społeczeństwa ziemi

krakowskiej, na rzecz klasy’ robotniczej i socjalistycznej
Ojczyzny'.

Cześć Jego pamięci!
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA KRAKOWA

W dniu 12 stycznia 1978 roku zmarł

tow. Józef NAGÓRZAŃSKI
wybitny działacz partyjny i państwowy, poseł na Sejm
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przewodniczący b. Pre
zydium Wojewódzkiej Rady’ Narodowej w Krakowie, prze
wodniczący’ b. Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności
Narodu w Krakowie, zastępca członka Komitetu Central
nego PZPR, członek Egzekutywy b. KW PZPR w Krako

wie, członek Plenum KK PZPR, wiceprzewodniczący KK

FJN, odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowy-
mi i resortowymi — Orderem Sztandaru Pracy I i II kla
sy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze
nia Polski, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakow
skiej” i Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dła Miasta

Krakowa” i wieloma innym; odznaczeniami.
W Zmarłym tracimy szlachetnego Człowieka, wielkiego

formatu działacza politycznego i społecznego, oddanego bez

reszty sprawom ziemi krakowskiej i jej mieszkańców.
Cześć Jego pamięci!

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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W kilku wierszach
WOJE-
INWA-

PF.L

W ZARZĄDZIE
WÓDZKIM ZWIĄZKU
LID ÓW WOJENNYCH
w Krakowie odbyło się spot
kanie czołowego aktywu z o-

kazji 20-lecia społecznego peł
nienia funkcji prezesa Zarzą
du Okręgu (obecnego Zarzą
du Wojewódzkiego) ZIW przez
mgr Antoniego Fugla. Pełno
mocnik ministra d s komba
tantów pik J. Knap złożył ju
bilatowi serdeczne gratulacje
wraz z życzeniami dalszej po
myślnej działalności dla dobra
Związku i jego członków.
Gratulacje przekazał również
w imieniu

płk

i

przekazał
władz wojskowych

mgr J. Gołojuch.
*

50 ROCZNICĘ POWSTA-
POLSKIEGO ZWIĄZKU

Od-
się

o

w

ul.

w

NIA
CHÓRÓW I ORKIESTR
dział w' Krakowie odbędzie
uroczysty koncert; 15 bm.

godz. 16.30 w Krakowie
Państw. Filharmonii przy
Zwierzynieckiej 1, zaś 22 bm.
o godz. 16.30 w Zakopanem w

Domu Zdrowia MK przy ul.
Chramcówki.

*

DOBIEGA KOŃCA I CZĘSC
SALONU MALARSTWA KRA
KOWSKIEGO 1977 w Pałacu
Sztuki oraz wystawy — kon
kurs na rysunek i pastel w

Nowej Hucie. Niedziela 15 bm.
będzie ostatnim dniem tych
wystaw. Otwarcie II części Sa
lonu Malarstwa Krakowskiego
w Pałacu Sztuki nastąpi 21
bm. o godz. 12 i tego samego
dnia o godz. 17 — otwarcie II
części wystawy — konkurs na

rysunek i pastel.
*

WYSTAWA GOŁĘBI KASO
WYCH oraz użytkowego i oz
dobnego drobiu rasowego od
będzie się w Krakowie w

dniach 14—15 bm. Urządzają ją
hodowcy zrzeszeni w Krajowej
Spółdzielni Hodowli Drobnego
Inwentarza w Polsce Oddział
w Krakowie przy ul. Garbar
skiej 11. Zaprezentują oni do
robek hodowlany uzyskany w

1977 r. Wystąwa odbywać się
będzie przy ul. Sokolskiej 17

(sala sportowa KS „Garbar
nia”).

miastu”
Forma prezentacji kultury

studenckiej w cyklu „Studencj-
miastu” ma już wieloletnią tra
dycję. W Nowej Hucie tradycję
tę przejmuje działające od gru
dnia 1977 roku Centrum Kultu-

Młodzieży
’ i Studentów- SZSP.

sobotę 14 ■bm? CKMiŚ orga
nizuje w Państwowej Szkole

Muzycznej I i II stopnia os. Na

Skarpie 4a o godz. 17 i 20 wiel
ki koncert z okazji 33 roęznicy
wyzwolenia Krakowa. Koncert

ma zaprezentować nowohuckiej
publiczności to co najciekawsze
w kulturze studenckiej, Wystą
pią: Balet Form Nowoczesnych
„Kontrast”, „Wolna Grupa Bu
kowina”, Maria Wiernikowska i
jorgos Mocios, „CD-Blues”, Ja
cek Kaczmarski i Piotr Gierak,
Stanisław Zygmunt, Stanisław

Klawe, Michał Marchewka i

Alojzy Awdiejew. Reżyserują:
Andrzej Czapliński i Leszek
Kwiatkowski. Bilety do nabycia
w kasie CKM-iS os. Willowe 29.

Związkowcy postulują

Węzłowe problemy województwa
na forum obrad

Wczoraj — z udziałem wiceprezydenta m. Krakowa mgr
Bgrbary Guzik — odbyły się plenarne obrady Krakowskiej
Rady Związków Zawodowych, poświęcone zaopiniowaniu
projektu planu rozwoju społeczno-gospodarczego i budżetu

naszego miasta i województwa na rok bieżący. Projekt zre
ferował przewodniczący Komisji Planowania Urzędu Miasta

Krakowa — dr Stanisław Turlej.

Poważny wzrost budownictwa

mieszkaniowego wymaga wiel
kiej mobilizacji przedsiębiorstw
wznoszących domy, a także

maksymalnej pomocy ze strony
przedsiębiorstw budownictwa

przemysłowego, które zadekla
rowały swój udział w budowie

nowych domów. Dr S. Turlej
poinformował zebranych, że

gdy chodzi o plan budownictwa

mieszkaniowego r. 1977, to a-

ktualnie do pełnej jego realiza
cji brak efektów rzeczowych w

granicach 8—10 proc. Termin
ukończenia wykonania planu u-

pływa z dniem 15 stycznia. Start
do realizacji tegorocznych zadań
budownictwa mieszkaniowego,
wobec przedłużającego się ter-

Notatnik krakowski
DZ1S O GODZINIE:

* 17 — Klub ZNP, ul. Szewska
20 — Wieczór humoru Janusza

Górskiego.
*19—ul.Reymonta4,s.055—

Tow. Przyj. Polsko-Indyjskiej —

Ewa i Wiesiaw Krzemińscy — Im
presje indyjskie.

* 20 — Galeria Krzysztofory —

Koncert — Muzyka Centrum.
* 21 — SCK UJ „ROTUNDA” —

JAZZ CLUB — koncert zespołu
„Sami swoi” (Wrocław).

mirtu kończenia zadań r. 1977,
jest więc bardzo trudny.

Rok bieżący ma przynieść zna
czne efekty w dziedzinie odda
wania nowych placówek sklepo
wych i usługowych, nastąpić ma

— dzięki zwiększonym fundu
szom — postęp w zakresie zbro
jenia nowych placów osiedlo
wych. Planuje się kontynuację
inwestycji związanych z przebu
dową centrum układu komuni
kacyjnego, tras wlotowych
miasta, kontynuację rc

Rabą dla zaopatrzenia
Krakowa.

Członkowie Plenum

wnieśli swe uwagi do

planu. Powzięto uchwałę postu
lującą konieczność starań o

włączenie do programu bieżące
go S-leci* budowy Szpitala
XXX-leeia. Podkreślono, iż n*

jego budowę społeczeństwo Kra
kowa przeznacza w prawie 1«9

proc, swe składki na NFOZ. Za

budową szpitala przemawia

do
>bót nad
w wodę

KBZZ

projektu

JUTRO O GODZINIE:

Ry-
nta-

- W 18 — Klub MPiK, Mały
nek 4 — Otwarcie wystawy
larstwa aforystycznego i rysun
ków binarnych Walentego Gabry
siaka.

* 18 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska 5/II p. — W 109 rocz
nicę urodzin St. Wyspiańskiego —

„Goście wesela” — po weselu.
Scen, i reż. M . Rokoszowa. W wyk
zespołu ariystycznĄgo MDK os. Ną,.
Stomil, N. kuta.

'

> 19 — łt?LV, ul. feoń'. ŚfaTińgra-
du 13 — Wieczór debiutantów.

Spotkanie z mgr J. Baranowskim
i mgr Cz. Mostowskim.

19 — SCK U,T „ROTUNDA” —

Półmisek firmowy,
* 19.30 — SPAM, ul. Mikołajska

14— „Wieczór Arii i Pieśni” w

wyk. studentów PWSM, klasa śpie
wu prof. Z, Stachurskiej.

Kłopoty eleganta
Nasz Czytelnik z Olkusza,

chcąc zapewne być jednym z

baraziej eleganckich mieszkań
ców tego miasta, zamówił sobie

koszulę w znanej firmie
Spółdzielni im. J. Dąbrowskiego.
Uczynił to w listopadzie i me

dość, że nie otrzymał jej w u-

zgoąnionym terminie — 4 gru
dnia, to również w trzech na
stępnych, za każdym razem od
bywając podróże, które mają to

do siebie, iż nie tylko kształcą
— także ko-. ztują i pochłaniają
czas... Rumienimy się za jirmę,
do której wyrobow i ich wyso
kiej jakości 'Zdążyliśmy się już
przyzwyczaić. Z niepokojem ob
serwujemy _i notujemy kiery-,
wane pod jej adresem uwagi.
Kochani; ńie • pozbaipjąjęię.
ładnych koszul, nasz szyk i „pre
zencja w Waszych rękach!

(no).

A POZA TYM:

KRZZ
szczególne w Krakowie zaplecze:

Akademia Medyczna.
Bardzo mocno podkreślono ko

nieczność usprawnienia komu
nikacji miejskiej przez moder
nizację taboru i obiektów tech
nicznych oraz zwiększenie prac
przy budowie ciągów’ komuni
kacyjnych, zwłaszcza do nowych

i na nowych osiedlach. Postulo
wano niezbędność przekroczenia
planu oddawania do użytku no
wych sklepów i punktów usłu
gowych. Zwrócono uwagę na

konieczność zwiększenia starań

dla zagospodarowania rekreacyj
no-turystycznego województwa
miejskiego krakowskiego.

Plenum skierowało apel do

wszystkich organizacji związko
wych naszego miasta i regionu
o podjęcie takich działań, które

zagwarantują pełne wykonanie
tegorocznych zadań, (bp)

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
13I1898r.

' Klubie Techniki 1 Racjona-
Przemysiu Budowlanego

ZG PZITB przy ul. Jana
. czynna jest, (do 27 bm. w

12—17 codziennie z wyj.
niec/jel) wysuwa iotogra-

•Ka-towi-

*w

lizacji
przy
20/1 p.
godz. 1
bót i
mów nt. „Budowa Huty
óe« lata 1972—1976”.

ŚtO*

Nowości

Od jednej z naszych Czytelni-
czeK otrzymaliśmy bardzo smu
tny list. Pisze ona, :

1977 r. na parking
Królowej Jadwigi
muszli .koncertowej)
samochód osobowy,
wyrzucono dużego,
ciemne łaty psa. Od
domem

king. Pies bowiem śpi tu na

betonie pod gołym niebem (w
pobliżu nie ma żadnego schro
nienia od wiatru,
śniegu), oddala się stąd
w celu
wienia

pana.
Pies

zmarznięty, cierpi i tęskni. Dla
czego spotkał go tak okrutny
los? Czy tylko dlatego, że jest
kundlem i jest chory (ma po
czątki egzemy)? Może ten list

spowoduje, że jego pan przypo
mni sobie o swym wiernym to
warzyszu, którego tak bezlito-

skazał na poniewierkę.

Salonie Wystawowym
Z.wiązku Polskich Artystów Fo
tografików przy ul. Anny 3 o-

twarte zostały dwie nowe wy
stawy: Stowarzyszenia Fotogra
ficznego w Cambrils (Hiszpania)
i indywidualna wystawa kra
kowianina Konrada Pollescha.

Hiszpańska
fekt wymiany na. szczeblu pań
stwowym. W Hiszpanii była
prezentowana, wystawa, polskiej
fotografiki artystycznej pokazu
jąca nasz kraj oraz osiągnięcia
polskiej fotografii, a obecnie

hiszpańskie stowarzyszenie fo
tograficzne przedstawia dorobek
11 h^śzpańslćiełi fotografików,
którzy reprezentują bardzo róż-

ekspozycja to

Tylko do 15 bm. włącznie trwa

sprawdzanie list wyborczych.
Obwodowe Komisje dbają o wy
strój lokali i budynków, w któ
rych działają. Takim dobrym
przykładem jest Obwodowa Ko
misja Wyborcza nr 64 przy ul.

Długiej 48 mieszcząca się w lo-

kału Ośrodka Socjalnej Przed
siębiorstwa Zaopatrzenia
maceutycznego „Cefarm’*.
zorientowania wyborców
stalowano tutaj na

podświetlana, informację o loka
lu Komisji,

Fot. JADWIGA RURI&

Far-
Dla

ząin-
fashdzre

Niespodzianka z marmuru

> $ Wczoraj po raz pierw-
1 szy w krakowskim sądzie, na

| rozprawie przeciw Wincente-
| mu Kopciowi, zwanemu

s także Rabką, sądzonemu o

J zbrodnię gwałtu publiczne-
. go. prokurator i członkowie
• trybunału wystąpili w prze-
’

widzianych przez ministra

> sprawiedliwości, togach. Od

; wczoraj też w czasie wygła-
? sząnia wyroku i podczas od-
Ł bierania przysięgi trybunał i

j prokurator powśtają nakła-
• dając na głowy czarne bire-
I ty. Adwokaci występują w

? ubraniach cywilnych, ponie-
J waż gremialnie odrzucili pro-^
i jekt przywdziewania tóg.
> „Czas”
f Na dzisiejszym posiedze-
r niu Rada Miejska uchwaliła
’

przebrukowanie w bieżącym ;
I roku Rynku sposobem dese- s
’

niowyni. Ostre dotychczas (
i kamienie zastąpi ^dwubarwna (
( /tnÓT&ikjM w którfe.f t^zgłęd- jj
' niono już wyodrębnione wzo- ;

■rem miejsce pod pomnik Ta- /
• deus-za Kościuszki. W

t

i
i
k

(
(
{
i
t
i.

i

(

nefrytu i jaspisu
W Rynku Głównym przy Jinii

A-B mieści się sklep WSS „spo
łem” opatrzony numerem 909.

Jego klienci przyzwyczajeni są
clo tego, że znajduje się tu prze
ważnie szeroki asortyment wy
robów z porcelany i szkła. Im to

właśnie sklep . sprawił ostatnio

niespodziankę w postaci wyro
bów z. marmuru i nefrytu. Są to

rozmaite lichtarze,
szkatułki oraz

także szlifowane
szlachetne.

lek, „Milicz” obiecuje nam bo
wiem również wyroby ze srebra

łączonego z kamieniami, (bog)

popielnice,
bransoletki, a

kamienie pół-

się w sklepie ta

e’ie~ oter-d .

—

kierowniczkę p.

(Dokończenie ze str. 4)
18-^22. tel. 181-8Ó, a dla poradni pe
diatrycznej 188’96 — dla śródmie
ścia, Przychodnia, os. Jagiellońskie
bl. 1, w godz. 18—22 tel. 856-26 —

dla N. Huty. Przychodnia, ul Kro
nikarza Galla 24 a godz, 18 —22,.
tel. 721-35 — dla Krowodrzy, Prze
chodnia, ul. Krasickiego Boczna 3,
w godz. 18—22 . tel. 618-55 — dla'

Podgórza. Inf. Służby Zdrowia: od

godz. 3-^22,. tel. 378-80 od godz. 22—

8, tel. 240-93 Inf. Toksykologiczna.
Kopernika 26. tel. 199-99 Ośrodek
Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon. sr. i piąt. 16—.fi)

ę

i.
k
i

<

i Jana przebrukowany
i nie tor jezdny na.

i. ialr 11I Grnri

bardzo
, że jesiemą

przy ul. ;

(vis a visx

zajechał
z którego
białego w

tego ezasu

tego psa stał się par-
Pies bowiem śpi

deszczu czy
tylko

zdobycia marnego poż-y-
i ciągle czeka na swego

czeka! Jest głodny i

ii ZPAF
postawy artystyczne: od rea-

bli&kiego reportażowi,

— Skąd wzięła
nietypową ł‘-

pytamy jego
'

Barbarę Gregnrczyk.
— Jest to efekt naszego po

rożu mienia ze Szklą rsko-Mi p.e-
rąlną Spółdzielnią Pracy „Mi
licz”-w Miliczu. Nawiązanie kon
taktu nie było z początku wca
le łatwe. „Milicz” ma bowiem

szereg koneranentów i to prze
de wszystkim za granicą, ale na

szczęście się udało. Najpierw7
otrzymaliśmy po jednej sztuce

każdego z tych wyrobów, była to

'nssz'a •; proDózj7cja ..skiero^apą W
'■ klientów, 's-podobalą śi.4,

czego już w tej chwili

Apteki
0 24 (tlen), Długa.
■7. N. Hula. A. Stsni-

N. Huta. Centrum A. bl. S

Rynek Podgórski S, Pstyew-
94 (tlen).

Różne

Waryńskiegt
pl. .Wolności

ga 36,
(tlen),
skiego

ZOO
do 15.

(Lasek Wolski) cd g-ódz. 9

ul. św.
zosta-

płasko,
\ jak w ul. Grodzkiej; położo-
'j ne też tu zostaną obustronne,
(chodniki z patentowanych
f płyt cementowych. Będzie to

? pierwsza w Krakowie „próba
f takich chodników, wprowa

dzonych na wzór Warszawy i
Wrocławia’''. Przewiduje się
również przebrukowanie czę
ści ulic Karmelickiej i Sta
rowiślnej, Prace rozpoczną
się wczesną wiosną, w Ryn
ku. & „Czas”

i

ii.

z

stronę
wobec

mamy w sklepie sporo towaru.

Jeśli chodzi o kamienie pół
szlachetne, to posiadamy lazury
ty, chrozuprazy, cnalcedony,
agaty i jaspisy. Oczywiście za
leżnie od wielkości i wagi kształ
tuje Się ich cena. np. mały biały
chalcedon można już kupić za

95 zł. Jeśli

popielnice i

ne są one

marmurów

Zielonej Marianny
bolechowickiego. Na

chodzi o świeczniki,
kasetki) to wykoua-
z różnego 'rodzaju

np. Białej Marianny,
i marmuru

Na pewno
wszystkich zainteresuje to, że

obecna oferta to dopiero poezą-

j , Radio
PROGRAM 1

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 16, 19, 20, 21, 22, 23,
0.01,L2,3,4,5

16—lS.^j Tu Jedynka, 17.39—is
Radiókurier. 18.25 Nie tylko dią
kierowców. 18.33 Koncert żyeŁoń.
19.15 Warsz. Ork. PR i TV. 19.40
Zimowa spartakiada Młodzieży w

Katowicach, 20.05 Melodie lat '.0-

tycn. 20.30 Melodie clo którycli
wracamy. 21,0p Kronika sport. 21 .25
Kom. PR i TV w Krakowie. 22.20
Tu Radio Kierowców. 22.23 Gdańsk
na muz. antenie, 23.12 Wiad. sport.
23.15

ne

lizmu
przez estetyzację aż do fotogra
fii będącej popisem perfekcyj
nej techniki dającej efekt bliż
szy grafice. W niektórych pra
cach można, doszukać się silnych
zwwzków z tradycyjnym hisz
pańskim malarsticem. Trudno

zresztą kusić się o szersze uogól
nienia oglądając bardzo staran
ny zestaw prac 11 autorów,
ry zasługuje na obejrzenie.

Konrad Pollesch fotografuje
od wielu lat, pasjonuje go por
tret i pejzaż i tym tematom po
zostałe wierny. Jak nam po
wiedział zawsze konsekwentnie

uprawiał, niezależnie od zmie-

niających się mód, fotografię e-

stetyczną i estetyzując.ą. Prócz
tej działalności zajmuje się fo
tografią dzieł sztuki i niedługo
nakładem „Arkad” ukaże się je
go autorski album o zbiorach
Muzeum. Czartoryskich ze 120

barwnymi fotogramami, w przy
gotowaniu jest drugi poświeco
ny zbiorom krakowskiego Mu
zeum Narodowego. Jego obecna

wystawa to przykład poszuki
wania ładu, piękna i rezygna
cja z wszelkiego rodzaju ejek-
ciarsi,w'\ co zważywszy na kon
sekwencję autora należy uznać
za jego filozofię, (i.r)

Fot. JADWIGA RUB1S

Naprzód „Hawełka"
potem „Warszawianka"

kuchni „I-Iawełki”
Augustyn Stępak oraz Antoni

Bystroń — dla zachowania do
tychczasowej jakości prowadzo
nego przez krakowską gastrono
mię żywienia dietetycznego do

„Hawełki” przejdzie na okre
ślony czas dietetyczka „Warsza
wianki” wraz z zespołem . ku
chennym przygotowującym lego
rodzaju posiłki oraz obsługują
cym zespołem kelnerskim. Re
mont „Warszawianki” potrwa
przypuszczalnie ok. 3 miesiące.

IZ)

.ieden z najstar- i fowie■„Hawełka”
'.ych krakowskich lokali ga

po łożonych w

S'.

s tronomic zńyc h,
centralnym punkcie miasta przy
Rynku . Gł . przechodzi obecnie
drobne zabiegi kosmetyczne.
Odbywa się tam począwszy od
2 stycznia malowanie partero
wej sali konsumpcyjnej oraz

ścian — z wyłączeniem zabyt
kowego sufitu — sali Tetmaje
rów,skiej na I piętrze. Przy oka
zji przeprowadza się różne dro
bniejsze naprawy
kuchennym jak np.
trzonu węglowego,
zapleczu socjalnym
nę natrysków w kabinach umy
walni.

Planowany termin ukończenia

prac 5 lutego, lecz sądząc po
dotychczasowym tempie robót

malarskich, instalacyjno.-wod.-_
kan. czy zduńskich trudno po
wiedzieć czy wszystkie wyzna
czone zadania zostaną wypeł
nione w podanym okresie. Do
dajmy, że wykonawcą prąc re
montowych jest Spółdzielnia
„Renowacja”.

‘

Po otwarciu „Hawełka” przej
mie okresowo, na czas przewi
dzianego kolejno remontu re
stauracji „Warszawianka”, ot
warte żywienie dietetyczne. Na
ten cel udostępni przejściowo
salę Tetmajerowską łącznie z

przylegną do niej kuchnią na

I p. Jak nas poinformowali sse-

na zapleczu
przebudowę
a także na

np. wymia-

PP-

Komunikaty MO
W dniu 17 grudnia

22.50, w Krakowie

piąńskiej, jadący w

tęcjznego samochód
KR-6226 potrącił pieszego,
ko wie wypadku
skontaktowanie się
Ruchu Drogowego KW w Kra
kowi® ul. Siemiradzkiego 24, po
kój nr 339, tel. 239-22 wewn. 814
lub 506.

1977
na

kierunku Mu-
„żuk” nr rej.

Swiad-

proszeni są o

x Wysiałem

r. o godz.
ul. żako-

*

15 września 1977 r. w autobusie
MPK linii 114 znaleziono damski

pierścionek złoty j owalnym o-

czkiem. Osoba zainteresowana

proszona jest Q ogłoszenie się w

Komisariacie li Milicji Obywatel
skiej Kraków-Krowodr^a w Kra
kowie r.I . Mazowiecka 112, pokój
nr 12, lub telefonicznie na nr

332-77.

Melodie ópereikov. e.

PROGRAM U

NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30,. 23.30 .

17Cosięwamwtej audi-eji
najbardziej .podoba —- aud. 17. -0
Ciemna strona historii — £r.a$m.
pow. N. Borna. 17.40 Byłam zoną,
żoną złą — rep. lit. 18 Nowiny^ i
nowinki muzyczne. 18.25 Plebiscyt
Studia Gama. 18.30 Echa dnia. 18.iO
Ludzie wśród których żyjemy.
19.05 Poetycki Koncert Życzeń.
19.30 Muz. Mozarta. 21 Muz. kom-

pozytorow kaiiad, 21.50 J. F. Haen-
del — Concerto grosso G-dur. 12
Łeb hydry — słuch. 23 Granica

jazzu. 23.35 Co słychać w swleci-e.
23.40 Muz.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHz

Wiadomości; 17, iy.30, 22
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Studio nagrań. 18.10 Polityka ęta
wszystkich., 18.25 Czas relaksu. 19
H. Sienkiewicz — Rodzina Peła-
nieękicii — .ode, pow. 19.35 G. Ver-
di — Dzień królowania — operą.
19.50 Wielbiciel — ode. pow. B.
Raudalla. 20 Blues wczoraj • i dziś.
20.30 Wieczór autorski. 21 Dzieje
Francji w muzyce. 21 .40‘Suity AJ.
Di Meoli. 22.15 Jazz. 23.03 Między
dniem a snem.

PROGRAM IV
l AUDYCJĘ LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ HI

UKF 68,75 MHz

wiadomości: 18.40, 32.55.
16.50 Wydarzenia, opinie, reflęk-

••je (Kr), 17.20 Po jednej piesenc*
(Kr). 17.35 Konsternacje z prły*-
clżwięki-em (Kr). 17.50 RekJąmŁ
(Kr). 18 W rytmie sportowym
(Kr). 18.15 Muz. rozr. (Kr). 18.23

Pogoda (Kr), 18.25 Kalejdoskop
nauki — Kultura polityczna. 19 C>
zdrowie człowieka, 19.15 Lęk, j^z.
ang. 19.30 Utwory C, Debussy’e^o.
20 Koncert symf. z Katowic. 20.55
Widziane z radia. 21.15 . D.c, kem-,
certu. 22.05 Muz. kompozytorów
kanad. 22 .15 F.kopftniia na eo dzień,
22.30 F. Chopin — Faptafiie lm-

promptu cis-moll. M .35 Wspom
nienia z Haiti, 22.30 Bach —. Aria
z III suity orkiestrowej D^elur.



Blok legionistów
za szczelny dla hutników

W HALI krakowskiego Hutnika zmierzyły się wczdraj w mi
strzowskim pojedynku zespoły siatkarskiej ekstraklasy, warszaw
ska Legia i drużyna gospodarzy. Po trwającym niespełna godzi
nę meczu pewne zwycięstwo — nad grającymi nadal bez B. Be-
bia i M. Karbarza krakowianami odniosła Legia, wygrywając
3:0 (15:7, 15:10, 15:4).

Spotkacie miało jednostronny
charakter, hutnicy jedynie na

początku I i III seta nawiązali
wyrównaną walkę ze świetnie

prezentującym się zespołem
stołecznym, w pozostałych par
tiach .meczu stanowiąc tło dla

szybko i nowocześnie grających
gości.

Krakowianie zagrali za wolno,
statycznie i schematycznie, roz
grywali piłkę zbyt blisko siatki
stąd też większość ich ataków

stopowana była przez niezwykle
skuteczny blok dysponujących
doskonałymi warunkami fizycz
nymi legionistów (przeciętna
wzrostu nieco ponad 196 cm).
Komentujący „na żywo” grę,
trener Legii H. Wagner po se
ryjnych nieudanych atakach
hutników mówił pod ich adre
sem: „Grajcie tak dalej, szyb
ciej się skończy”. A krakowia
nie konsekwentnie usiłowali

przełamać blok przeciwnika
szablonowymi, łatwymi do roz
szyfrowania atakami, wolno

rozgrywanymi piłkami.
Z kolei goście,

piekielnie mocno

T. Wojtowiczem,

wszechstronnym Stefań-

grąjącym
szybki,

łatwością

nym,
skini, bardzo dobrze
Świderkiem stosując
urozmaicony atak z

rozbijali obronę ambitnie wal
czących, mimo wyraźnej róż
nicy umiejętności, krakowian.

(wd) J

Wraz z TKKF zapraszam)
na „Bieg po zdrowie

PIERWSZE tegeroćme zajęcia jwranne w ramach akcji
„BIEG PO ZDROWIE”, które miały miejsce w minioną nie
dzielę, zgromadziły ok. 40 osób. Większość to byli stali ucze
stnicy „Biegu”, lecz — co nas bardzo ucieszyło — zobaczyli
śmy także nowych kandydatów, kilka pań i panów.
Mamy nadzieję, że najbliż

sza niedziela, 15 stycznia, bę
dzie równie udana, że pogo
da nadal będzie sprzyjać u-

czestnikom akcji a grono
ćwiczących znów się powięk
szy, Najgorszy okres pogody
mamy za sobą, dnia wciąż
przybywa, rozpoczynamy

W niedzielę o ósmej
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Weroniki

Bogumiły

dysponujący
zbijającym
rutynowa-

W drugim
wczoraj spotkaniu
po 40 minutach
Avię 3:0 (15:0, 15:5,

TABELA

rozegranym
Płomień

pokonał
15:13).

WISŁA LECH
OLIMPIA

1. Legia
2. Płomień
3. Resovia
4. AZS
5. Stoczniowiec
6. Gwardia
7. HUTNIK
8. Avia
9. Włocłavią

10. Stal

4
3
2

3
3
2
3
4
2

4
1
2
2
1

1
1
1

0

20

PO ŚWIĄTECZNEJ przerwie koszykarki ekstraklasy wzna
wiają rozgrywki mistrzowskie. Odbędzie się... ostatnia kolejka
spotkań pierwszej fazy rozgrywek, po której drużyny podzielone
na dwie grupy rozgrywać będą już mecze turniejowo, pierwsza
czwórka walcząc o tytuł mistrzowski, pozostała szóstka o utrzy
manie się w szeregach I ligi.
Koszykarki Wisły w ostatnich

grach, podejmować będą poznań
ski duet Lech — Olimpia. Trud
niejsze zadanie czeka wiślaczki

jutro, kiedy przyjdzie im grać z

Lechem. Zespół Fromm i Stróży-
ny jest na piątym miejscu w ta
beli, co prawda nie ma szans

wyprzedzenia Wisły, niemniej
jest drużyną równą dziś mniej
więcej klasą krakowiankom. W

ostatniej serii gier przed ligową
przerwą Lech sprawił wielką
sensację zwyciężając lidera tabe
li — AZS Poznań. Fromm strze
liła wówczas
czach kobiet
ci.

Niedzielny
wianek — Olimpia zajmuje o-

statnie miejsce w tabeli i nie po
winien dla Wisły stanowić trud
niejszego do pokonania rywala.

W pozostałych meczach grać
będą: Stal Brzeg z Olimpią i Le
chem, AZS Poznań i Polonia
Warszawa z LKS-em i Włóknia
rzem Pabianice oraz Stomil ze

Spójnią Gdańsk.

W II lidze koszykarek Korona

podejmuje Start Łódź i jeśli wy
gra obydwa mecze wysunie się
przed drużynę łódzką, na 4 miej
sce w tabeli. Natomiast broniący
się przed degradacją z II ligi ze
spół AZS Kraków podejmuje wi-
celidera tabeli — AZS Rzeszów.

Drużyna gospodarzy stoi przed
bardzo trudnym zadaniem. (1)

więc zajęcia w porze kiedy
jest już jasno. Organizm po
trzebuje teraz ruchu, okres

zimowy sprzyja bowiem
biernemu spędzaniu czasu.

Gdy zimno, wieje wiatr, pa
da śnieg czy deszcz, nie chce
się człowiekowi ruszać z do
mu, siedzi w mieszkaniu, o-

. graniczą czas przebywania na
’

powietrzu do minimum. Stąd
j poranny rozruch, kilka ćwi-

7 czeń gimnastycznych, trochę
f spaceru i biegu ma dla ludz-
t kiego organizmu kolosalne
J znaczenie.

j Mając to na uwadze zapra-
\ szamy krakowian na najbliż-
( szą niedzielę — 15 hm. — do
f Parku Jordana na kolejne
f zajęcia z cyklu „BIEG PO
i ZDROWIE”. Spotykamy się
J o godzinie ósmej przy pawi-
7 łonie „Krakowianki”, koło
l sadzawki w Parku Jordana
( i po przebraniu się w spor-
.

* towe stroje wyruszamy pod
» kierunkiem fachowców od

j rekreacji na niedzielne zaję-
l cia.
\ ZAPRASZAMY — CZEKA-
*MYNAWAS—WNIE-

j DZIELĘ — O ÓSMEJ!

ł
f
Ć
ę

(

i

38 pkt., co w me-

należy do rzadkoś-

przeciwnik krako-

Ustalono kryteria
losowania finałów „Mundial 78“

WCZORAJ 16-osobowy komitet organizacyjny FIFA mistrzostw
świata w piłce nożnej ustalił kryteria, które będą stosowane przy
sobotnim losowaniu finałów „Mundial 78”.

Wyniki tych ustaleń są następujące, rozstawiono:
do
do
do
do

Trzy najsilniejsze zespoły europejskie — Szkocja, Hiszpania i
Polska — przydzielono do tzw. pier-wszego koszyka i te zespo
ły zostaną dolosowane do II, III i IV grupy.

Dwa zespoły środkowoamerykańskie — Peru i Meksyk — two
rzyć będą drugi koszyk i zoątaną dolosowane do II i IV grupy.

Dwie drużyny europejskie — Węgry i Szwecja — tworzące
trzeci koszyk zostaną dolosowane do’I i III grupy.

Czwarty koszyk tworzą pozostałe drużyny — Iran, Austria, Tu
nezja i Francja — które będą dolosowane do wszystkich grup.

Drużyna polska na pewno nie spotka się więc z Argentyną i
Włochami oraz zespołami „swego koszyka”, tj. Szkocją i Hisz
panią.

gr. I — Argentynę oraz Włochy;
gr. II - RFN;
gr. III — Brazylię;
gr. IV — Holandię.

— Chłopak nie został na tym miejscu. Zanim nau
czyciel opuścił biuro, Marcel przeszedł na drugą
stronę klasy.

Maigret też to uczynił, przesunął się koło tablicy
i katedry, i podszedł do okna umieszczonego dokład
nie naprzeciw poprzedniego.

— Stąd, jak pan sam może to sprawdzić, widać dom
Leonii Birard. Jeśli, zgodnie z ustaleniami śledztwa,
Leonia stała przy oknie w chwili strzału, Marcel

mógł widzieć, jak upadła.
— Czy przypuszcza pan, że on miał powód, żeby

przejść od jednego okna do drugiego? Ze widział
coś i...

— Niekoniecznie.
—- Dlaczego skłamał?
Maigret wołał nie udzielać odpowiedzi
— Pan ma jakieś podejrzenia?
— Tak sądzę.
— Co pan zrobi?
— To, co trzeba zrobić — odparł Maigret bez

entuzjazmu. Westchnął, wytrząsnął zawartość fajki
na ziemię, z zażenowaniem spojrzał na popiół na

podłodze i dodał niechętnie:
— To nie będzie przyjemne.
Z okna pierwszego piętra naprzeciwko Jean-Paul

obserwował go przez podwórze.
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PODROWA LEONII

Przed opuszczeniem klasy Maigret dostrzegł inną
sylwetkę w inriym, bardziej oddalonym, otwartym
oknie, widocznym ponad ogrodami. Osoba siedząca na

parapecie była odwrócona plecami, ale po kształcie

głowy i po tuszy Maigret poznał Marcela Selliera.
— Przypuszczam, że to jest dom rzeżnika?
Porucznik spojrzał we wskazanym kierunku:
— Tak..-. Jóeef, syn rzeżnika i Marcel są bardzo

taprzyjażnieni.

Rozpoczyna się runda rewanżowa

Katowicki Baildon

na krakowskim lodowisku
JUTRO

pierwszej
Cracovia spotka się z drużyną katowickiego Baildonu. W Kato
wicach gospodarze zwyciężyli zdecydowanie 7:0 i 5:1, nie zapomi
najmy jednak, iż był to ligowy debiut młodego zespołu — benią-
minka, a w szeregach gospodarzy występowali kadrowicze: Kraw
czyk, Zabawa, Ślusarczyk, Jobczyk, Obłój, Piecko i Walczak,
którzy bezlitośnie wykorzystali
Katowiczanie doznali ostatnio

poważnego osłabienia — podczas
kontrolnego meczu z Rumunią
złamał nogę Jobczyk. Ponadto

kontuzjowany jest bramkarz
Walczak 1 jego udział w meczu

z Cracovią stoi pod znakiem za
pytania.

Krakowianie nie są bez szans

w sobotnio-niedzielnych pojedyn
kach. Ostatnio Baildon został po
konany przez drużynę na pewno
ustępującą Cracovii, GKS Tychy.
Tyszanie zaskoczyli rywali deter
minacją, ofiarnością i zaciętoś
cią, nie pozwalali im rozwijać
akcji, atakowali już w strefie

obrony przeciwnika i konsek
wentnie wybijali go z uderzenia.
A przecież te cechy, którym ty
szanie zawdzięczają zwycięstwo,
nieobce są zawodnikom Cracovii
i przy lepszej niż Ostatnio sku
teczności są oni zdolni do poko
nania Baildonu.

W pozostałych meczach spotka
ją się, w nawiasach wyniki z I

i w niedzielę na krakowskim sztucznym lodowiska w

kolejce rundy rewanżowej hokejowej ekstraklasy

tremę krakowian.

rundy: Naprzód — ŁKS (2:5, 5:3),
Tychy — Zagłębie (1:6, 1:4), Ika-
towice — Podhale (1:5, 3:4), Po
lonia — Stoczniowiec (1:4, 4:9).

(wd)

BIRMINGHAM. W I run
dzie
Grand Prix W. Fibak i T.
Okker przegrali z parą
Cox — C. Drysdale 4:6, 7:6,
3:6.

tenisowego turnieju

M.

Telegraficznie
BELGRAD. W finałowym

meczu pretendentów do ty
tułu szachowego mistrza
świata W. Korcznoj pokonał
B. Spasskiego 10,5:7,5 uzys
kując prawo do walki o ty
tuł z aktualnym mistrzem —

A. Karpowem.
PUŁAWY. Reprezentacja

Polski w piłce ręcznej męż
czyzn wygrała z drugim zes
połem Rumunii 26:15 (13:6).

szkole

Siedzący chłopiec odwrócił się i pochylił głowę, by
się przyjrzeć kobiecie rozwieszającej w ogrodzie upra
ną bieliznę. Jego wzrok powędrował machinalnie da
lej, w chwili gdy Maigret i żandarm wychodzili ze

szkoły i skręcali w jego kierunku.
Mimo odległości można było odgadnąć po jego

ruchach, że rozmawiał z kimś znajdującym się w po
koju, po czym zsunął się z parapetu i zniknął.

Zwracając się do komisarza Danielou szepnął zamy
ślony:

— Powodzenia!
— Wraca pan do La Rochelle?
— Woli pan, żebym na pana zaczekał?
— To by mi może pozwoliło złapać wieczorny po

ciąg. Miał do przejścia nie więcej niż sto pięćdziesiąt
metrów. Pokonał tę odległość dużymi, miarowymi
krokami. Dom rzeżnika był niskim, przysadzistym
budynkiem. Nie było tu prawdziwego sklepu. Do

tego celu przystosowano izbę na parterze, po lewej
stronie, wstawiając tam dziwaczną ladę z wagą, lo
dówkę starego typu i stół do dzielenia mięsa.

Drzwi wejściowe prowadziły na korytarz, w głębi
którego, po lewej stronie schodów widać było wyj
ście na podwórze.

Przed zapukaniem do drzwi Maigret minął otwarte

okno po prawej strome. Było to okno od kuchni, w

której siedziały trzy kobiety, między nimi staruszka
w białym czepku i jadły tort przy okrągłym stole.
Jedna z" nich musiała być żoną Marcellina, dwie po-

W W

Teatry
Słowackiego 19.15 Moralność pa

ni Dulskiej. Modrzejewskiej 19.15

Wyzwolenie. Kameralny 19.15 L-

migranci. Bagatela 16, 19.30 Balla
dyna. Ludowy 19.15 Ostatni. Mu
zyczny (ul. Lubicz 48) 19.15 Pchła
w uchu (od 1. 18). Groteska 17 Hej
na smoka (widowisko zamkn.).
Teatr 38 20 Studencki Teatr Fan-
tasbron — Hocki-klocki, 22 P. Gin-

trowski — recital.

Kina

I

Kijów 16.45 Żołnierze wolności
cz. I i II (radź. -poi. 1. 12), 20.15 Za
bity na śmierć (USA 1. 15). Ucie
cha 15.45, 18, 20.15 Superekspres w

niebezpieczeństwie (jap. 1. 15).
Warszawa 15.45, 18 Omen (ang. 1.

18), 20.15 Maratończyk (USA 1. 13).
Wolność 16, 18, 20 Każdy ma swo
je piekło (fr. 1 . 18). Sztuka 18

Tańczący jastrząb (poi. 1 . 15), 15.45
20.15 Zaułek dziewic (meks. 1. 15).
Ml. Gwardia (ul. Lubicz 15) 14.45,
17, 19.15 W mroku nocy (USA 1.

18). Wanda 15.45, 18, 20.15 Szkar
łatny pirat (USA 1. 15). Wrzos

(Zamojskiego 5-0) 15.45, 18, 20.15 Sa
motny detektyw McQ (USA 1. 15).
Świt (os. Teatralne 10) 16, 18, 20
Godzilla contra Gigan (jap. 1. 12).
M. Sala 15 Nasz dziadek Józef

(czes. 1 . 15), 17 Oddział (USA 1. 15),
19.15 Każdy umiera w samotności

(RFN 1. 15). Światowid (os. Na

Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15 Asy prze
stworzy (ang. 1. 15). M . Sala 15, 17,
19 Miłosna edukacja Walentego
(fr. 1. 15). Dom Żołnierza (ul. Lu
bicz 48) 16 Człowiek przeciw czło
wiekowi (NRD 1. 15). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 18 Szkice węglem
(poi. 1. 15), 20 Ucieczka gangstera
(USA 1. 18). Mikro (Dzierżyńskiego
5) 16, 18, 20 Miłosna edukacja Wa
lentego. Związkowiec (Grzegó
rzecka 71) 18. 20 Mały książę (USA
b.o .). Rotunda (Oleandry 1) 14.30,
17, 21 Ogólnopolska Sesja Filmo
wa „Mistrzowie współczesnego ki
na — Carlos Saura” — impreza
zamkn. DKF-u UJ i ZTiKF. Wisła

(Gazowa 21) 16, 18 Kariera na zle
cenie (fr. 1. 18). 20 Nie ma spra
wy (fr. 1. 15). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.15, 17.30, 19.45 Ro
mantyczna Angielka (ang. 1. 18).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka. 18, 20 Z

podniesionym czołem (USA 1. 15).
Podwawelskie, Tęcza — nieczynne.
Ugorek (os. Ugorek) 17 Ostatni
fekok Gangu Olsena (duń. 1. 12),
19 Werdykt (fr. 1. 18). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, 13, 20 Samot
nik (fr. 1 . 13),

Telewizja
PIĄTEK — I: 14.55 Program dnia

15 Melodie — progr. TV ZSRR,
15.30 NURT, 16 Dziennik, 16.10 O-

biektyw, 16.30 Dla dzieci: Znacie?
To posłuchajcie. 17 Alaska 76 —

cz. II poi. filmu dok., 17.30 Opo
wieść o przyjaźni — ode. II Wło
dzimierz Rodionow — film
TV ZSRR, 18.40 Mag. motoryza
cyjny. 19 Dobranoc, 19.10 Siódem
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem,
20.30 Robotnicze losy — Ziemia o-

biecana — film fab. ang., 21.35
Dziennik.

PIĄTEK — II: 15.45 Program
dnia, 15.50 Tajemniczy świat przy
rody, 16.30 Spotkanie z M. Fog
giem, 17.30 Turystyka i wypoczy
nek. 18 Studio Gama, 19 Dobranoc,
19.10 Program lokalny, 19.30 Wie
czór z dziennikiem, 20.30 Tez.
franc. — kurs podst., 21 Jęz. ros.

— kurs podst., 21.30 Człowiek z

fab,

został* jej matką i siostrą, które mieszkały w sąsied
niej wsi i przyjechały na pogrzeb.

Widziały, jak przechodził. Okna były tak małe, że
musiał je na chwilę zasłonić swoją barczystą sylwet
ką. Słyszały, jak się zawahał przed otwartymi
drzwiami szukając dzwonka, którego nie było i jak
wchodził do środka z umyślnym hałasem.

Żona rzeżnika wstała z krzesła, uchyliła kuchenne
drzwi i zawołała:

— A co tam?

Potem, poznawszy komisarza, którego musiała wi
dzieć we wśi, spytała'

— Pan jest tym policjantem z Paryża, prawda?
Jeśli była na pogrzebie, już się zdążyła przebrać.

Nie mogła być stara, ale miała już przygarbione ple
cy,

'

zapadnięte policzki i niezdrowo błyszczące oczy.
Unikając jego wzroku dodała:

— Męża nie ma. Nie wiem, kiedy wróci. To z nim

pan chce się zobaczyć?
Nie zapraszała go, by wszedł do kuchni, gdzie tam

te siedziały w milczeniu.
— Chciałbym powiedzieć coś pani synowi.
Bała się, ale to nie miało znaczenia, bo ta kobieta

musiała bać się zawsze, bo żyła w oczekiwaniu ka
tastrofy.

— On leży w łóżku.
— Wiem.
—- Już przeszło miesiąc, jak leży na górze.
— Pani pozwoli, że tam wejdę?
Cóż mogła zrobić? Przepuściła go, nie ośmielając

się zaprotestować, ściskając palcami brzeg fartucha.

Maigret zdążył wejść dopiero na czwarty czy piąty
Stopień, gdy zobaczył schodzącego z góry Marcela —

i to Maigret usunął się pod mur, by go przepuścić.
— Przepraszam... — wyszeptał chłopiec. On także

unikał wzroku komisarza.

Marsylii — ode. II filmu set^.
wł., 22.35 24 godziny.

SOBOTA — I; 6.30 TTR —

wa roślin, 7 TTR -r hodowla

rząt, 9 Nauka o człowieku — l

8. 10 Zoologia kl. 7, 11.05 Geogj.
fia kl. 8. 11 .35 Kto szuka zlote.' /

dna — film fab. CSRS, 13.05 Kfj
— biologia, 13.40 TTR — Upjj*
roślin, 14.50 Red. szkolna zapo\vj{
da, 15 Program dni?.. 15.05 Dz«e
nik, 15.15 Obiektyw, 15.35 Radzik'
rolnikom. " *•'

siacłi,
. kach,
my,
ska: :

A. Jackiewicza, 2 — (17.15) Legę,
da o Marilyn — dok. montażom.

USA, 18.10 Wielka gra — teletuj
niej, 19 Dobranoc, 19.10 Siódemki
19.30 Wieczór z dziennikiem, 29,1
Strzelanina w Commanche Cre{
— western USA. 21.55 Studio Spo- •

— Losowanie mistrzostw świata v :

piłce nożnej, 23.15 Dziennik, 23.;
Erotissimo — film fab. fr.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (piat. 12-;

— wst. wol., sob. 10—15), Skarbie
1 Zbrojownia (piąt. sob. 10—154
Zamek i Muzeum w Pieskom
Skale (piąt. sob. 10—10), Muzeuj
Lenina, Topolowa 5: Lenin w Poi
sce. W Krakowie i W dniach Wj?;
kie.go Października (piąt. 9—n
sob. 10—17 — wst. wol.). w Poro
ninie: Lenin na Podhalu
sob. 8—16 — wst. wol.), w Bialyn
Dunajcu (piąt. sob. 9—16 — Wst

wol.), Muzeum Historyczne, 0?'

działy, Jana 12: Militaria, Zegar,,
(piąt. 9—17, sob. 9—14), Szpitalni
21: Dzieje teatru krak. oraz ..Zaw.
sze Wesele” (piąt. 9—15, sob. 9,
14) , Franciszkańska 4: Szopki kra.
kowskie (piąt. 9—17, sob. 9—16),
Muzeum Narodowe, Oddziały, Su.
kiennice: Galeria poi. malarstwa;
rzeźby 1764—1900 (piąt. sob. 10—16)1
Dom Matejki, Floriańska 41 (.piąt
12—18, sob. 10—16), Szołayskich, pi
Szczepański 9: Pol. malarstwo;
rzeźba do 1764 r. .(piąt. sob. 10—15), .

Czartoryskich, Pijarska 8: Arcy
dzieła ze zbiorów Czartoryskich

'

(piąt. sob. 10—16), Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1: Polska — Czecho

Słowacja — Wieki sąsiedztwa |

przyjaźni (piat. sob. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Starożft-
ność i średniowiecze Małopolski i
in. (piąt. 10—14, sob. 14—18), Et
nograficzne, pl. Wolni ca i; Malar
stwo K. Gawłowej (piąt. sob. 10-«

15) , Przyrodnicze, Sławkowską 1?!
Fauna Polski, Fauna epoki lodow
cowej (piąt. sob. 10—13 — wst.

wol.), Pawilon Wystawowy, pl,
Szczepański 3a: Człowiek i oto
czenie (piąt. 13—20, sob. 11 —18),
Galerie: Pryzmat, Łobzowska 3:
Prace krak. grafików (piąt. sob,
10— 18), ZPAF, ul. Anny 3: Agru-
pacio Fotógrafica Cambrils Hisz
pania oraz -fotografie — Konrad
Pollesch (piąt. sob. 10—18), Sztuki

Nowoczesnej, N. Huta, os. Ko
ściuszkowskie 5: J. Maziarska -

Prace (1948—77) (piąt. sob. 11 —18),
Arkady, pl, Szczepański 3: Obra
zy, rysunki 1975—1977 J. L. Ząb-
kowskiego (piąt. 1.3—20, sob. 11 -

18), Pałac Sztuki, pl. Szczepański,
4: Doroczny Salon Malarstwa Kra- .

kowskiego (piąt. sob. 10—17), al.
Róż 3: Wyst. konkursu na rysu
nek i pastel (piąt. sob. 11 —18),
Rydlówka, Tetmajera 28 (piąt. sob,
11— 14), KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: Venus 77 cz. II (9—21), Kopal
nia Soli, Wieliczka oraz Muzeum

Zup Krakowskich (9—16), Kramy
Dominikańskie, Stolarska 8'10:6

Wyst. lalek i masek K. Mikulskie-

go (piąt. sob. 11 —19). Jama Micha
lika ul. Floriańska 45: Malarstwo
A. Bilskiej-Tarantiuk (10—22).

Dyżury
Chir. Trynitarska 11, Chir. dzieo.

Prokocim, Laryng. os . Na Skarpie,
Urolog. Grzegórzecka 18, Okulist.

Kopernika 38 (Neurologia oraz

inne oddziały szpitali wg re
jonizacji), Pogot. Ratunk.: Łaza
rza 14: Ambulatorium Okulisty- |

czne (całą dobę). wypadki
tel. 99, zachorowania 1 przewo
zy 238-33, Informacja tel. 205-11,
Rynek Podgórski 2: 625-50, 657-57,
Lotnisko Balice 745-68, Pogot. •

MO teł. 97, Telefon Zaufania
371-37 (16—22). dla dzieci 1 młodzie
ży 611-42 (14—18), Straż Poź. 98. Inf.
o Usługach, Floriańska
271-30, 228-90 (7—18), Nowa Huta:

Pogot. MO tel.
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poż.

.433-33, Dyżur pediatr. dla No
wej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
241-82, kraj. 223-33 . 295-15, Pomoc

Drogowa, PZM, ul. Kawiory 3 —

Kraków, tel. 755-75 1 748-92 (7—22),
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, 262-33 (8—16). Krak.
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młódź. Poradnia Lekarska, ul. Boh.

Stalingradu 13. tel. 278-08 (9—18),
Wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów —

— Lek. Spółdz. Pracy, tel. 295-78,
225-66 (16—23.30), Informacja Tu
rystyczna „Wawel-Tourist”. Pa
wia 8, tel. 260-91 (3—18), Informa
cja Kulturalna, KDK, pok.
144/IIIp. (tel. 244-02; w godz. 11—

18), Poradnia Przedmałżeńska i /

Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6

(śr. i piąt. 16—19), Dyżurne przy
chodnie — ogólne, pediatryczne,
stomatologiczne, gabinety zabie
gowe (świadczenia ambulatoryj
ne i wizyty domowe), Przy- •

chodnia. al. Pokoju 4. w godz.
(Dokończenie na str. 3)

13.45 Dla dzieci: o

, miśkach i niedźwj^
16.15 Wielkomiejskie

16.45 Latarnia czamoltsj
1
_ Gwiazdy — progr. pt;.

(pił,'

20, teł.

444-44, Pogot.

(Ciao dalszy nastąpi) Numer indeksu: 35009


